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Prin muncă - In iS~Dn~ă 1 
In timpu1 din urmă se pare 

că un mare număr de Români, 
cari simt romdneşte, şi-au dat 
seama că trebue incercati o 

ieşire eroici din situaţia umili
toare şi primejdioasă tn eare ne 
aflim noi, faţă de minorităţile 

din ţara noastră, cari sunt sti
pâne pe aproape tntreg comertul 
ti industria, României. 

Impotriva bogăliet minoritare 
care tinde să ne sugrume, lm
potriva şiretenlei şi solidarităţii 

lor de fer, trebue si ducem de 
acum inainte o lupti pe moarte 
şi pe viaţă r 
~ Contra tirlnlei acestui ban 
s(rein~ Romanii au tnceput, pe 
unele locuri t si se organizeze şi 

să reacţioneze cu toată înverşu-
narea. .~.,' " ",-' .,>,.-, -y- 'r~ "'c 

. inceputurile sunt dintre cele 
mai tmbucurătoare. 

.Incercările acestea, demne de 
toată atenţiunea :aoastră, nu tre
bue tnsă lăsate izolate. Bănci, 

populare, cooperative de consum 
etc. ar trebui să se infiinteze, 
pretutindenea. 

Fiecare bun Român e dator 
să treacldela vorbe la fapte., 
Fiecare sat trebue preschimbat 
Intr'o cctătue de _ rezistenţi ro
mânească şi de fapte romaneşti. 
Orice prăvălie româneascli care 
se deschide tn locul uneia jido
veşti Care se Inchide, e o bi
ruintli a noastră. 
Să dăm sprijinul nostru tntreg 

Intreprinderilor româneşti; să 

ocrotim şi să tncurajăm munca 
românească f 

Solidaritatea românească tre
bue organizată şi făcută de ne
lnvins! 

Munca neîntreruptă şi /umi
natd, trebue si ne tntărească la 
fiecare pas. 

Şi fapte. fapte şi iar fapte! 
Prin văicăreli nu se indreaptă 

nimic. Unde vedeti răul isbiţi-l 

şi doboriţi-1. 
• 

Strigătul nostru de ,luptă să 
fie: La [ucru! 

"'- ,,' . " unt... .'7 • .....,v' 

8~icuiri ~in ~octrina nationaIă fascistă ~in 1 România. 
VII. 

POVESTEA .MEA. 
M'am născut intr'un bordei 
Invelit cu pae ... 
Doinitor, mi-a fost un tti.
Leagăn, - o copae. 

Mama mă lua cu ea, 
Când pleca la munca: 
Ba, la grâu când secera, 
Ba, la fân pe luncă •.• 

Câte-un pom, stingher prin grâu, 
Md umbrea cu ramii-it 
Când curgea sudoarea -:- râu -
Pe obrajiimamii ... 

La culesul de porumb 
Stam cu ochii 'n nori, -
Pe sub zdrile de plumb 
Când treceau cocori ... 

Când eram aşa codan, 
Ani şi ani apoi, 
Mă avură ca cioban 
Un ciopor de oi ... 

Şi 'Ilir'o toamnă - când crdpa 
Coaja de pe !lucd -
M'a cuprifls deodatd·oşa 
Dor nebun de duce!. 

Mi-am lăsat fll vad la râu 
Turma să s'adape • 

• 

.. 

-=9 

Iar cavalul delll brâu 
Mi-l'am dat pe ape, .• 

• 

In aşteptare sunt otrăviţi cu 
alcooluri groaznice - care vor 
desvlăgui definitiv naţia noastră 
la insăşi baza ei - la sate. In 
aşteptare, frigurile palustre, tu
berculoza şi bolile venerice -
işi iau sarcina să decimeze la 
sate - ce a scăpat neotrivit de 
basamacuri. 

Datele de după război, privi
toare la acestea din urmă sunt 
inspăimântătoare. Un medic fas
cist, prieten al nostru, ne spunea 
că a tntâlnit in valea lalomitei, 
sate intregi cu săteni mâncaţi de 
sifilis, cu oftalmii blenoragice şi 
de multe ori cu tare vizibHe de 
alcoolism inaintat. Sunt, spunea 
camaradul TlQstru infricoşat .
cazuri ne mai pomenite şi care 
sunt necunoscute clinicianilor. 
Sifilisul" blenoragiile . neîngriiite~ 
frigurile pa{ustre endemiee (ero- 1::'-:' 

nice) şi alcoolismul şi-au luat 
sarcma să ne deci meze la sate 
neamul. Şi râul se intinde groaz
nic. - ca o pedeapsă cerească,. 
mai Ctl seamă In ceeace priveşte 
bolile venerice. Dh 16.000 su
ferinzi dinainte de război. pe va
lea la\om:ţei avem· astazi peste 
180.000, din 8000 in văile Pra
hovei şi a Oltului avem astăzi 
146000 bolnavi, necăutaţi şi ne
ajutaţi de nimeni. Şi cum e ff
rescflagelul se întinde. Şi empi
rismul îşi lntinde influenţa până 
in raz.a Bucureştiului acesta ble
stemat, plin de falşi iubitori de 
ţărani -şi de pseudoţăr§niştt. .~-,~ 

Se Intinde ca un blestem de 
sus - până in poalele acestei 

Mi-oi petrece anii 
Prin poene, pe sub brazi, 

- ~1--;~af:;~i:f:-mea
J 
:-aZi,~ ~ 

"Doamne-ojutd!' - şi-am plecat Numai cu ciobanii. 
Pe la scocul morii .. 
Funfgei plMeau pe sat 
Şt plecau cocorii._ 

Plin de visuri am intrat 
Intr'o lume noad 
Si-aveam sufletal curat 
Ca un bob de roaăI_ 

Un vâttej nebun, de-atunci, 
Cald să mă 'ngroape. 
Ca pe-Ulf pai când îl aruuci 
In viiitori de ape .. 

Si, la fIecare pas, 
Bobul de lumina, 
Cu dureri adânci in glas, 
Dlft adânc suspine!: 

"Unde sunteţi, bMnde oi, 
Lafllice mioare ? .. 

,Azi mi-e dor, mi-e dor de voi, 
De n'am loc sub soare I 

Mfiine o sd fiu tn lunci t' 
Uite, plec la drum: 
N'am ştiut ce fac atunci ..• 
O sa şti!!, de-awm ... 

Basme IUf1Ili. pe vreme lea ... 
Dupa buri de ploae 
O să ştiu ce iarba vrea 
Fiecare oae ... 

Sa vdd iar cum s'o 'ntriita 
In amurg imaşu', 
Când din bucium va cânta 
Sandu Buciumaşu " 

Şi 'n al plopi/or şira!!, 
Cu-al talăF/gii cânt, 
Să nu ştiu, de-atâta drag, 
Pe ce lume sânt r 
Dar de câfeori md dur, -
Dora-mi nu se curmă, 
Caci cutreer; singlu-cuc, 
Lunca, }ără tarmă; 

Şi-atunci plec, cu pasul rar, -
Făr' se! ştiu anume: 
De ce vin, şi-apoi plec iar 
Să md pierd in lume I 

V. MILlTARU • 
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capitale murdare, indolente şi ne
păsătoare, se intinde şi ca o 
ameninţare de-asupra cetăţuei 
acesteia plină de politi ci ani ti
căloşi şi venali, care - dacă 
există vre-o dreptate pe pământ 
va trebui să-şi primească odată 
plata. 

Dela Hetestrău la Tunarl şi 
chiar in satul Băneasa - satul 
care are de primar pe d-rul Mi
novici ~ ţărănimea e secerată 
de boli venerice şi Ingrijită
aci la porţile Bucureştiului-cari 

$ tratează blenoragia cu gândaci 
şi sifilisul cu cârpe şi oase afu
mate! Ne piere naţia 1 Ne piere 
In ce are ea mai bun J Ce-i pasă 
capitalei acestea! Ce le pasă po
IiticianHor ei de toate acestea 1 

L!sând la o parte considera
ţiile umanitariste, este locul să 
ne tntrebăm. Este statul care to
lerează o astfel de stare, un stat 
naţional? Este el cel puţin un 
stat raţiona]? Şi când ne punem 
aceste tntrebări, ne aducem 
aminte de cuvintele profeti ce ale 
unui mare dispărut, poetul Vla
buţă - scrisese cu putin inainte 
de moarte: - Şi el ca şi noi 
se Intreba indurerat - unde vor 
să ne ducă politicianii - care 
le e directiva - dacă au avut 
.. r'11na vre-odată: 

• Ce-a urmdrit politica noa
slrd, ce-au vrut să facă din tara 
asta cârmuitorii noştri? A fost 
vre-un plan de muncă sustinutA 
In vre-o direcţie? 

Au avut partidele dela noi, 
vre-o tintl Uimurită. vre-o legă;. 
tură neintreruptă de lucrare, In 
afară de acea nenorocită pânză 
a Pene!opei, care trebuia, să fie 
organizarea tlrn şi pe care" au 
ţesut-o şi destrămat·o, că par'cl 
numai pentru isprava asta se 
schimbau la putere? 

Adevărul este că n'au" avut 
nici una. Când şi când eAte un 
ministru ca Lahovari -: arăta că 

Ce-i caracterul? 
- Sf1rşlt. -

In felul acesta a ajuns acel fiu de 
luma.n~rar sărac, si fie cel mai cu
minte şi mai binevAzut bărbat din Ame
rica in aceea vreme. 

Faptele şi numele lui se pomenesc 
şi se vor pomeni multă vreme. Şi 
multi oameni vor invAta din viata lui. 
Iată un carader 1 

Nu toţi însă pot avea atâta putere 
de voinţă ca Franklin. ,1 nu fiecare e 
in stare singur, fnsuşi pe sine, si se 
perfecţioneze, si se desăvârşească. 
Aceştia-s oameni rari. Dar fiecare 
poate da altora creşterea, prin care să 
toe desvăleasci caracterele. 

Să desrăd~dnăm multe rele din sâ-
11ul familiei, pentrucă părinţii şi mal 
ales mama, - casa părintească are 
t;ea mai mare inrâurire asupra carac
terului copilului ,i bărbatului de mai 
târziu. Să păzim copiii de a apuca 

, năravuri, de a se imprietenl cu copII 
-destrăbălati; să~i ferim de societatea 
Qamenilor rll. SI ne ingrijlm de şcoalA 
bună, cu iDvătătorl la locul lor, pen
trucă rolul, rostul şcoalei tocmai acele-i, 
- sA creascl caractere. Să susţinem 
biserici cu preoţi la tnăltimea che
mArii lor, pentrucă aceştia sunt mai 
tntâl Chemaţi să ne dea pilda vleţit. 
:Si ne indrume spre desăvt\rşirea ca
racterului. lnsuş Mintuitorul Isus 
Christos ne-a spus, ci tlnta vietii e 
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ştie ce vrea şi ce înseamnă na
ţia aceasta. Ceilalţi toţi câţi s'au 
perindat atât amar de vreme, 
erau când scIavii patimilor poli
tice - tn inţelesul ticălos al cu
vântului - când robii dorinţei 
de a-se Imbogăţi. când ucenicjJ 
unui crez, care nu era al nostru. 
Miniştri toţi de externe, socoteau 
că a ne comprima inăuntru şi a 
ne prăbuşi in afară idealurile era 
menirea noastră - aci la gurile 
Dunării. Aşa s'a inaugurat şi 
continuat politica aceea de laşi
tate fără pereche, care li indemna 
să lase pradă desnaţionalizării 
pe fratii noştri din Balcani şi la 
cheremul asuprirei ungureşti şi 
ruseşti pe cei din Ardeal şi Ba
sarabia. Politica aceasta de slu
gărnicie şi de .cap plecat- ne-a 
dus aci - unde suntem azi -
atrofiati şi aproape fără conştiinţă 
naţională. Şi era firesc să aJun
gem aci. 

lic~~IeIe (~~noiulJ din ~Hrti~ere ~~Iitice si ~ureii. 
Ţara noastră are doi duşmani di n 

cale afară de periculoşi: ovreiul şi 

licheaua politic~. zestre a tuturor par
tidelor de guveruământ. 

In realitate ovrelul şi licheaua po
litică constitue unul şi acela, duşman 
ei au aceleaşi aptidlturi şi lucreaza 
tn cea mai bună înţelegere. Credinta. 
neamul. viitorul ţlret n'au nici o în
semnătate. 

Licheaua politici este o filntl pa
razltară, ca ,1 :ovreiul, calitate care-i 
face să se ajute reciproc, când este 
vorba de exploatat muncaftCestul 
popor. I 

Licheaua politicd, prin faptu I el se 
declarA membru al unui partid de gu
vernământ, se socoteşte tn drept, si 
se bucure de toate bunătătile ce t le 
poate oferi puterea. Este obraznic şi 

indrdznel ca şi ovreiul. 
Membril cinstiţi al partidului suflr 

din cauza lichelelor introduse tn par
tid ,1 de multe eri sunt siliţi si se 
mulţuneascl cu un loc in planul al 
doilea. 

Lichelele politice se expun totdeauna 
pentru partid, fiindcă n'au nimic de 
pierdut: injuri in intrunlrile publice, 
InsultA În Cam eri şi Senat, se devo-

când tntr'un acord tacit, de 50 teazi trup, şi suflet pentru partidul 
de ani, toate partidele politice de obţlune, firi ca aceasta să-I im
conlucrează la plămădirea unui piedice, ca mâine să schimbe cojoaca, 
stat amorf, fără culoare şi ca~ si pro.slăveascl pe cei car~ l-a înjurat, 
racter definit de ce să ne· mi. si inJure pe cei care l-a apărat. 
răm dacă a~ ajuns unde sntem? ~cesta lIc~~le ~.olitice schimbă prln-

Dar să lăsăm ţăranul şi să ne I clpiile ca Jldann numele. . 
tntoarcem la oraşe, la proleţa- " 
riatul nefericit al oraşelor.:~ . 

.4 , 
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Folosifi-viJ de: m~dicii, ingfnl!riJ, 
avocatii, negustorii, meseriflşii 
şi industriaşii români. " ,; 

Daţi banul vosfru~ numai la Ro
mllnii şi strdinii creştini, fenn
du-,d de a-I da jidanilor.",; 

Aceasta trebue sd fleazl 'eu
vdnlul de ordine al nosiru, 
spre a ne putea scdpa de, ei. 
Cine face astfel, dovedeşte eli 
(şi iubeşte Ţara şi Neamul. 

desldrşJrea: "Fiti deslvărşitl, precum 
fi Tatăl vostru cel din ceruri desă
vârşit este". şi pentru a ne duce la 
ea, a tnfilntat biserica Sa, cu preotii 
săI, iar aceasta ,i-a ridicat şcoala,
toate acestea cu menirea dumnezească 
de a tnchega caractere. ŢâlIta pămân
te~sci a oricărei religii, a oricărei legi 
a fost şi este: creşterea caracterelor; 
iar fntre toate religiile, câte-au răsărit 
şi-au apus, mal multe caractere a dat 
legea evan"heliel lui Crlstos. Deci 
umplând şi plinind poruncile Mântul
torulul, cu ~credlntA şi cu dragoste, 
oricine poate câştiga tăria caracteru
lui celui mal desăvârşit. - AfarA de 
acestea putere netărmurlt de mare 
asupra carecterului are lupta cu viata; 
din şcoala vieţn se tntelepţeşte omul 
mal bine, decât l~ar putea lumina 
şcolile lumit. - O buni creştere face 
şi cetirea de cărtt bune ş; folositoare. 
De aceea lucru foarte cuminte ,1 adu
cător de mult bine e infiinţarea şi 
susţinerea de biblioteci săteşti. ori 
parohiale, până când vor ajunge ca 
toti oamenii să - şi aibă in casa lor 
dulăplorul cu cărţile lor de cetit. 
Aceştia tot' şi acestea toate sunt cel 
ce tnfluintează, inrluresc binefăcător 
asupra caracterului românesc. Nu-I 
mirare, dar ci de toate părţile ne vin 
indemnuri si purtăm mare griie şi să 
sprijinim toate aş.ezlmintele acestea, 
pentrucă toate sunt spre folosul nostru, 
spre IntArirea şi inmulţirea careeterelor. 

Şi carecterele sunt stălp1i de razim 
at ori cărei societăţi şi al neamurilor. 

AceşUa-s eelce au si ne conducă. Ei 
sunt sarea. care dacă e stricată, cu 
ce se va sărat fapte trainice, fapte 
mari, croite cu zlbavă şt rAbdare-, 
numai ei ne pot da; in mâna lor e 
fericirea mulţimilor. Iar fericirea celor 
mulţi, totdeauna cere jertfa singurati
cHor, cari dacă nu sunt caractere n'o 
pot da. 

Deaceea 51 nu prea folosim, cu 
noiml şi fără noimA. cuvântul carac· 
ter. Azi il auzi des de tot folosindu-se 
şi intre oamenii noştri dela sate, fără 
de a-l tntelege cum trebue. Caracterul 
e ceva cu mult mai insemnat, decât 
ca să poti vorbi uşuratic despre el. 

Caractere da. ne trebue caractere 
cât de multel Avem lipsă şi noi de 
desăvârşiţi ca Franklln. SI căutăm ca 
el micile noastre greşeli, să le indrep
tăm in felul arătat de eL Să DU um~ 
blăm dupl fapte mari şi rare, acestea 
nu sunt totdeauna roadele caracteru
lui, ci să ne curăţim inima, sA avem 
inimă mare, cercând sA ne împlinim 
cu dragoste datorinţa, ca şă nu fim 
nimănui cu nimica datori, fări numai 
cu a ne iubi unul pe altul. Cinste, 
curătenie, nemăreţie, tlnându·vl cu
vântul dat, chiar şi tati cu dujmanil 
voştri, şi chiar de v'ar costa şi viata, 
- şi atunci veţi cunoaşte roadele a
cestei comori nepretuit de mari, şi 
veti şti ce e caracterul, şi veti cu· 
noaşte, că cu dreptate e să ceară lu
mea caractere; şi că top aşteaptă dela 
noi ;sd fim caractere. 
. Deci - sA fim t Gheorghe lIaior. 

'.:' 

Licheaua politică este astbl CII 

liberalii, mâine ca conservatorii sau 
cu ţărăniştii, este totdeauna cu cel 
care dă mal mult. Dar ori cu cine ar 
fi, el profeseazl principii democratice 
şi este democrat, ca orice ovreiu care 
se respectA. 

Licheaua politică a Introdus rec
lama functlonăreasci tn jurnale. Este 
de ajuns ca o astfel de Hchea si 
ajungă in capul treburilor ca imediat 
si. fie intervievat şi răspunsurile IA 
fie publicate odată cu poza. Licheaua 
politicd va spune totdeauna ce are $4 
jacd, dar nici odatd nu se va ldud« 
cu ceeace a lacut. Ca şi ovreH negus
tori, lichelele polltloe- sunt convinşi 

că "reclama este sufletul comerţulul-. 

Cei. mal deştepţi dintre lichelele 
pOlitice ridicA treptele sociale panl 
acolo, unde destinele ţărel slntuD· 
joc tn mânele lor. Dar ajun,l aici, au 
nevoe sA ne menţină In o atitudine 
plinA de demnitate şi atunci lichelele 
partidului devin absolut necesarţ •. 

Actstea ,şi iau asupra lor sar
cina sd se faed intermediari In ad
ministraţia statlliui la toate falşa
riIe şi matrapaz14curile ln folosul 
lichelelor politice ajunşi·" potentaţi 
veroşi; tot aşa dupd cum tOVl2f(1şii 
lor gazetarii ovrei VOI scrle articole 
lduddroeue insolite de poza plintJ 
de demnitate a potentatului parvenit. 

Si după cum licheaua politică ler-
ve,te pe oricine, cu conditie ca si 
tragi un folos; tot aşa presa iudeo
Independentă va servi pe oricare par
venit politician cu condiţie ca si plă
teascl cat mai mult, bineinteles din 
fondurile administraţiei. TovarAşl pre
tutindeni ,i ori când au prilejui si 
facA o afacere fărl muncă şi fArl multă 
bătae de cap, licheaua politică şi ov .. 
reiul au tot interesul si susţină. cu 
orice mijloace, pe fostul lor coleg 
ajuns om mare tn treburile ţărei. 

Este adevdrat cd lichelele poll-. 
tiee aproape in totalitatea lor stlnt 
români. dar lndeletnicilea lor este 
prea mdnoasd şi cum nu cere nici 
o pricepeTt, ci numai josnicie şi 
spirit de specula, aceastd speciali
tate de lichea politicd nu poate 
sd scape din vedere specuJanţilol 
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Şi de astădată, datorită preceptelor 
Talmudului şi ajutati de drepturile 
politice câştigate, ovreli vor anihila pe 
toţl tovarăşii Jar de origină română 
şi vor practica lichelismul lnter-partid 
in folosul politicei lor internaţionale. 
Dar atunci vor ajunge să stăplnească 
toate partidele politice, să le comande 
şi să le oblcinuiască la ascultare. In 
cazul acesta, vai de fericiteJe Ucbele 
politice, dar val şi de tarA 1 

De altmintrelea o indrumare spre 
aceasta o avem inaintea ochilor, ovreii 

'din partidul liberal au intervenit la 
primul ministru, ca să forteze It Viitorul·, 
'.sA tncetez.e cu campania tn contra unei 
anumite prese, tar ovreii averescanl 
au somat pe şeful averescanUor, ca 
si pună capit campaniei antisemite 
a d·Jul GOKa. dusă prin" Tara Noastră

."fl mai mult ca sigur, că vor reuşi. 

Toate partidele ou destule poze 
pline de demnitate in serviciul OI'

ni/or, care s4 le asieure ~iaseme
nea succese. 

E locul insd sd ne tntrebdm: 
ce zic conducdtorii partidelor po
litice? NU-Ii dau seama aceşti con
ducdtori (care trtbut sd declardm, 
sdnt lJproape toţi oameni cinstiti) 
cd dau fara de mal cu lichelele 
politice, de care sunt inconjurat/? 
Se pot vedea afâtea exemple n~ 
noricite tn toate ramurile de acti
vitafe ale Statului romlinesc, opere ~. 

nefaste ale lichelelor politice, au 
sti • deschidd ochii .politicionllor 
cinstiJl, pana mai estt ",ne. 

Biki 
--............ ..Nel"r .aN .. .'e "cu "., .... 

Lacrimi de sânge 
•• >,' DupA o ,statistici ..:oa,tiefttl

oul avem In tari 168,000 de 
clrcluml. dintre uri 136,000 III 
mlnne evreftor - tari pe u1U
mut ao am avut .461,000 ae 
oameni morţi prematur pe urma 
alcooluluI. 

. Tovarişi romAnI ai scumpe! noastre 
lAri - DU simţiţi cum vi-se strânge 
inima - ,i cum ar trebui si deplân

,_em cu lacrimi de sAnge acest trist 
.adevlr Î Mal e posibil sA fi un bun 

. patriot - firă ca si amesteci tn cal
'Gul tAu patriotism - aşa cum trebue 
61 fie, un pic de antlsemitl5m contra 
acestor evrei cârciumar. - cari De 
ilistrug sute de mit de oameni ,i ne 
'fac perderi ce prin cifre nu le pot' 
-ea1cula? Ce meserie scârboasl este 
·.de a te fmbogăti ,1 trăi din patimile 
-oamenllor_ - CAt dispret meriti toti 
cârciumarii, cAci ce adâncă imorali
tate, ce grozavă exploatare de pat/mi 
·e la baza meseriei Jor I 

Scump ţlran roman - descendent 
mindru al ostaşilor lui Traian şi al 
'făzeşllor lui Ştefan ·cel-Mare - care 
al păstrat de-alungut veacurilor vitrege 
'firea curată, puternică ,1 sanAtoasA 
<ie latin - asta ţi-e răsplata moralei 
tale Integre şi iubirii tale profunde de 
"glie pentru care ţi-al vArsat in nenu
mărate războaie, tmpreunA cu marii 
'tăI voevozi cu o vitejie fntr'adevăr 
'fomanicl- sângele tău nobil? Mun
-cltor român harnic, ce-ţi hrăneşU cu 
mana ta aspră dar nobilitati de mun
-ca· ti cinstită - gurile flămAode de 
acasA nu vezl şt tu ce cursă foşell
'toare ti-au pus strelnH (chiar români 
sA fie astfel de oameni sunt strelnt 
-de legea noastră) - in coliul sau tn 
,mljlocui strhii tale sau tn drumul tiu 
- care ar fi drept şi cinstit - câr
~ciuma lui murdari şi sc!rboasl? 

Nu găsitl şi voi cu cale, tovarAşl 
-români, ai scumpeJ noastre tAri -
voi ţăranf cinstiti şi muncitori nAcJ
jitl şI intelectuali prost plătiţi ai unui 
stat jefuit ci trebue sA invătăm cu 
toţii cumpAtarea şi buna păstrare. 
Insuşirilor naturale ale neamului. 

Nu vă mai duceti In cârciuml. 

VOINŢA POPORULUI 

PĂR ERI. 

CRITICII NOSTRI. , 
Niciodată n'am fi crezut că Eu ştiu cazuri că ono critici a 

Românii noştri sunt atât de ego- celor mai mari tâJhari şi pun
isti, atât de răutăcfoşi unii faţă gaşi Intre aceleaşi lmprejurări 
de altii. Aproape In toate fami- fac parte intocmai ca aceia pe 
Bile, intre toţj prietenii, in co- cari i-au criticat, şi sunt tn stare 
mune şi la orice conveniri mal ci pentru un os de ros se lin
intime ori publice, abia se face guşesc şi preamăresc pe crimi.;. 
altceva decât se critică oamenfi natii de eri. . 
de alt partid şi toţi fruntaşii nea· Prin urmare ar fi bine ca dnti 
mulul nostru .. Critica, batjocura critici .. să fie critici adevl\raţi şi 
şi dispretul sunt azi ocupaţiuni1e Inainte de toate să fie ei inşişi 
de căpetenie atat ale intelectua· oameni cinstiţi, căci altfel ei sunt 
mor noştri cât, durere, şi a unei cu mult mai periculoşi decât cei 
bune părţi şi din iubita noastră criticaţi, deoarece prin criticele 
ţărănime. lor agită mulţimea, desvoaltă ne-

Da, Intelegem să fie critici şi incredere tn mase faţă de frun
despretuitori chiar, dar să-şi dea taşii noştri, faţă de instituţiile, 
seama fiecare că, să critici este patria, biserica şi neamul nostru, 
lucru foarte uşor, adecă să spui şi par'eă le spune tuturor "nu 
că cutare ori cutare persoană se merită să fii azi om cinstit, 
face fapte nepermise, dar tu, să-ti facI datorinţa etc, ci mai 
simpaticule (?) critic, abia spui curând fură. inşală, speculează 
câte odată ori niciodată că ce că aşa face toată lumea". ~ 
anume faci tu, cari sunt faptele 
tale, cari nu se pot critica, cari EI, se poate . lucrul acesta? 
sunt tndrumârile tale, mijloacele Nu, la nici un caz nu t 
şi posibilităţile intre cari se poate Noi ne tngrozim când ne cu
şi trebue să se săvârşească o getăm cA de un an de zile 
faptă altfel fără să poată fi cri- existăm un grup de oameni, cari 
ticatA ? ne credem oameni cinstiţi şi 
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APE L. 
Se tmplineşte aproape anul de când 

camaradul nostru drag, Ion 1. Moţa, 
ajutat de către alt iubit tovarăş, Le
onlda Vlad, işl ridică aşa de greu 
crucea in spate pe Oolgota tuturor 
suferintelor. 

Fără un singur cuvânt de descura
jare, flrA a cere ceva, firi a dori 
ceva pAstrind o tăcere sublimA, 
eroicA. 

Peste cAt ava zile se apropie dua 
judec,\ţU 20-24 Septembrie. Foştii ca
marazt de suferintA. ne ridicAm fo jtl;" 

rut for să facem scul Să-I apArlm 
cu toatA puterea. Cu ultimele 'iloastre 
puteri t 

ChemAm tn jurul nostru Intreaga 
studenţime româneasel deja toate U· 
nlversitltUe. Chemăm Intreaga suflare 
româneascA. Paharul suferinţei şi rab
dArii s'a umpulut. In jurul Jor, 'n ju
rul dragilor copil al suferintei, rn jurul 
marUrilor noştri. cu totU, RomAni 1 să-I 
tocAlzim cu dragostea noastră, cu iu
birea noastrA fierbinte. 

ŞJ ca o manifestare comuni a tu
turor Românilor, invităm ca tn llua 
de 21 Sept. să le expedieze pe co
mune sa~ individual din fiecare colt 
locuit de Româol, câte o telegramă 

M. S. Regelui, O-lui Prim Ministru şi 
eroUor dela Vicăreşti. 

Acesta este lucrul care fi aştep- Români buni şi strigăm, apelăm 
tAm dela criticii noştri, fapte şi In zadar la alţii, cari - credem 
nu numai vorbe! Aşa, să ne ba- noi - ar putea să IntAreascA şi 
tem gurile ca babele, nu mai Inmtllţească numărul nostru; ba 
are rost şi to felul acesta noi din contră ici-colo se iveşte tntre 
lnşine nu suntem mai buni decât noi câte unul, pe cire trebue Corneliu Zelea-Codreanu. lUe Otr .. 
acei pe cari ti criticăm. dat afară din gruparea noastră. neaţA. Ttodos~ Popescu, ComeJiu 

Ne place de ex. să sbierăm, Atunci ne IntrebAm, u.de sunt Oeorgescu, Radu Mironovlcl. Leonida 
să scriem chiar articole de ziare criticii, unde iunt oamenii cin- Bandac, C. DAnulescu N. Dragoş. 
despre anum;te persoane, naintea stiti şi bultii Români capabili şi ...... __ ........ __ .... IW~_-... __ .....--._ 
cărora ne căciutim şi suntem fe. de fapte nu numai de vorbe. bă- 'n' 4 , •• ", 

riciţi că stau cu noi de vorbi beşti? Ungurii nu se astampiirft! 
şi le tmplintm dorinţa ori ordi- > ':'J'Dacl sunt' de· acela ti aştep.:. _ Uni vorbesc, alt. fac J _ 
nul fărl nici un protest. • . fim cu dragoste sinceră de neam, 

Şi apoi oare câti critici sunt ţară ,i biserică, ti aşteptAm să 
cari cu oamenii pAcătoşt, cu vie să ne IntăreascA rândurile; 
aceia pe cart ti crjtică, nu stau păcătoşii fnsă să nu se apropie 
de vorbi, ti desconsiderA, le tn.. că se vor arde mai curând de 
cunjurl societatea şi nu recurg ~At li vom arde. noi la rân-
nicicând la servjciile lor? dul său. s_.,. ..... ""% 
Toleraraa strainilor In România. 

Primim urmAtorul denunţ: 
• Trtb. Braşov CII sentinţa No. 

512/9l4122 a pedepsit pentru crima 
de tn,elăcluDe ,1 sus tractiune de 
obiecte strAine pe mecanicul Ugner 1. 
Victor şI Ioan Cojocarlu cu fostul 
atelier Str. LungA No. 147; pe primul 
cetătean austriac la 41/. luni Inchi
soare corectlonal!. pe al dotlea la 2000 
Lei amendA. 

Cum Victor llgner. care se pre .. 
lentase ,1 ea Jnginer este cetăţean 
austriac, an parazit stricăCios, in,elând 
pe o mulţime de amArâtl, ne miră fap
tul, ci mai este tolerat tn Ţarl de,i sunt ordine ş,i legi stricte. 

'El este clsttor!t şi tn Viena, şi 

şi tn Braşov, poate aici numai in COD

cublnaj. 
In ciuda tuturor păcălIţilor ~on· 

tinul a umbla mai departe pe pămân
tul românesc, deşi e principiu, ci nu
mai străinU de spectaHtate se pot ţi

nea aleea, tn nici un caz insă paraziti 
periculoşi ,1 striclcJOfi. 
, Cum auzim aceastl creaturi ar 
fi angajat tn Sinaia la un fost Mlnstra 
Costlnescu, cruându-se fn ciuda tutu
rora celor in~elatl In siguranţă. 

Cerem tuturora autorităţilor. Mln. 
de Interne ,1 Muncii, si trt!acl peste 
granitA acest Individ condamnat, cum 
s'a arAtat mai sus.· 

sU'y "'9 ,,'(' ,,'e aP' ?sann 

\ 
. Acestea le ticrle o gazetA dela 

Braşov. 

n. w- ....... ,."" 
Industria noastra forestieră. 

Intreprinderi forestlere principale, 
cu capital efe pestel milion am avut 
tn anul 1923, ta Ardeal, 194 cu' un 
capital de aproape; 1 mUiard, produc
liune anuală de 5 miliarde şi fQrţA 
motrice de 25.011 PH. Personalul din 
aceastA industrie repartizat dupA na
tionalitate: Români 21.239, Unguri 
5234, 904· germani, 887 evrei, 892 de 
alte nationali ti tI, tn total 29.256. 

Cel 21.239 RomAni din industria fo
restieră "rombnd'" (1) sunt simpli 
muncitori, plătitl cu maximum 40 lei 
pe zi, pe când eel 887 d~ jfdant ,i 
ceilalti străini sunt exp1oatatorii lacomi 
ai muncii româneşti. 

SocietAtile acestea jfdăneştl mal au 
câte un porc de câine dintre ai noştri 
care tn schimbul unor sume grele, 
smulge ta Bucureşti toate favorurHe 
pe sama străInilor. 

212 

Se ştie el de curând comisiuoea 
interaJiată a descoperit in Budapesta 
un mare depozit de piese de rbbolu 
In valoare de 40 mHiarde coroane. 

Toate aceste piese au fost rechi
Zitionate in conformitate cu tratatul 
de pace. 

Pe de -alti parte, comislunea de 
control. a mal cerut guvernului si re
duci ,1 efectivul armatei maghiare 
care, dupi cum .'a constatat era cu 
mult mai mare de cât cel stablUt prin 
tratatul de pace de la Trfanon. 

Un documentat raport asupra' pre
gltlrHor de rbboi ale Ungariei a fOlt 
inaintat .. Urei Natiunilor- de comisia 
interaBată de control. 

• 
.Prager Presse- anunţA următoarele 

din Viena: Comisia interaliatA de con
trol a descoperit fn ziua de SAmbătA 
• c. in clădirea institutului de corecţie 
din Csegled un nou ,1 important de
pozit de arme. Cercetarea .'a făcut pe 
neaşteptate şI autoritAtile maghiare ia 
special ofiţerul de legături maghiar 
ataşat pe langă comisia InteraUatl
au ingreuiat prin tot felul de mijloace 
misiunea comisiunei pentru a da timp 
directiei institutului să ascundă mate~ 
rialul de armament aflat acolo. S'a 
mers chiar până acolo el s'au tras 
focuri de revolver asupra automobl1u· 
lui comlslunei, al cărui şofeur fu uşor 
rănit. Controlul a fost totu,i executat 
şi s'a stabilit el in clAdirea institutu
lui de corectie se aflau depozitate ar
me " material pe războiu pentru 
aproape un regiment intreg de in.. • 
fanterle. 

Aceast! descoperire e o noul do
vad! că UnKarla nu şi-a indeplnit tn
el obligatiile ce-i incumbA din trata
tul de pace cu privire la dezarmare. 

• 
Aceste descoperiri ale comisiei Intt

raliate de control, sunt cele mai juste 
comentarii Ct se pot face ~lscursul1li 
obrasnic pt cale fa rostit Contele 
Apponyi, zilele trecute, la Liga Nati~ 
unilor. 

I iI1!ig) 

" 
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}rascits Naţională Romdnă ts 
decis să InfUnţese In Arad o 
BANCĂ comercială-industrială 
(Cf#, o secţie de asigurare) care 
să spriJinească numai comerţul 
fi industria creştină şi In p,.ima 
linie pe ceri rom6nească şi me
.wiaşii romdn'. 

Ac4nd "ecoe pentr'U scopul 
tseesfts tie un capital de cel pu
ţin 5 milioane, 1 acţie 500 L, 
rugă", şi pe rlceastă cale pe 
toţi aderenfii noştri şi pe· ţoţi 
cei cinstiţi şi cu ;n;mă rom6. 
nească să "e t"cunoştiinţe.e 
cdte acţiuni ar puteri releum· 
părts fieca,re dintre ei precum 
şi prietenii f; cunoscflţii lor. 

ADMINISTRA ŢIA 
ZIARULUI. 

Descoperirea un~ contrabanda. Luni 
seara la punctul de frontieră Episco
pia Bihorului au fost arestaţi: Szende 
Carol, Eugen Lengyel, Bărbuţ Titus 
agent vamal şi artista Keleti Gizel~, 
cari au incercat să treacă prin con
trabandă o mare cantitate oe mătasă 
fn va!oare de câteva milioane lei. 
Agentul vamal Bărbut TUus este im
plicat ca complice al celorlaltI. Ei şi-a 
recunoscut vina, declarând însă cA a 
fost constrfUi de insuficienta salarului. 
Această arestare a avut loc la Epis
copia Bihorului, nu la Arad nici la 

..' Curti ci. 
Pe-aici pela noi, - se zice - ar 

fi pază aşa de aspra, încât sunt im
posibile contrabandele dela " vreme 
încoace! 

Bravo dle Marine'scf dtla Cllrlici J 

• 

Jidanii din BArlad Sâmbăta tin pr!
vAliile închise. Iar Dumineca le de
schid. PrefectuJ de Tutova, dl Neştlan. 
o adunătură de armeaol tace. 

• 
Aviz. Aducem la cunoştinţă colabo

ratorilor noştri să nu cumva să ne 
mal scrie ceva despre Popa P i s o, 
pentrucă acest cunoscut Îmbogăţit de 
răsboiu e considerat d.eunele organe 
ca invlolabil şi confundat deadreptul 
cu Statul Român. Cloe-I atacă pe dl 
Piso, atacă siguranţa României intre
glte I Ciudat, dar adevărat l 

• . • ~ _ r' 

• 
"Lipitorile satului." 11." se mai joac~ 

teatru românesc; înlOCUit cu teatrul m 
"idiş·. Zilele acestea, la Bârlad, un 
grup de elevi, sub conducerea ,d-lui 
Vasile Eftimiu se pregăteau să Joace 
"Lipitorile satulue a lui V. Alexandrî. 

In acest scop de vreo lună de zile 
aceşti diletanţi au depus O muncă 
destul de serioasă pregătind tot ce 
le trebuia; tn urmă au tnchiriat ŞÎ 
aata Majestic· dând un aconto pro
prieta"rului, dl lorgu Gurită. 

A doua zi insă după ce primise 
aconto. acest largu Gurită, spune bă
eţUor el nu le mai poate da sala pen
tru piesa "Lipitorile satului", pentru 
m~ul că: n'ar vrea sd tit boicotat 
de jidani. 

In faţa acestor fapte tntrebAm pe 

Cenzurat; Prefettura 1udeţului. 

coapa de topor care se" numeşte lorgu 
Gurită, cum şi-a permis, ca toată 
Iarna sA plictisească publicul bârlă
dean cu o multime de filme "Idiş" şi 
nu i-a fost frică atunci de boicotul 
românilor. 

Iată fn sfârşit unde am ajuns ~ tea
trul lui Alexandri nu se poate juca în 
fara aceasta tn timp ce scena româ
nească este perpetuu infectată cu di
verse excerţiunl dramatice, confecţio
nate in ciDe ştie ce magherniţă de 
ghetto. 

Va veni insă in curând, ziua când. 
toţi IIlugoii jldoveştl vor trebui si cadl 
sub oproblul cetăţenesc. 

• 

"Porcii'" Cine vrea si ştie cum s'au 
purtat jidanii rămaşi in teritoriul ocu
pat al României, in timpul răsboiului, 
să cumpere admirabila carte .Porcii4 

de Arhibald. . 
• 

Aviz. Cu tlnoare aduc la cunoştinţă 
onoratulul public şi autorităţilor bise
riceşti, că în Arad. str. DorobanţilQl 
Nr. 41 (şcOalacollfesiOl)aIă) am desch,~ 
un birou technic de archltecturd; con
struesc orice planuri de casă, şeoH~1 
biseriej impreună cu devlzele '(pre1l
minare) lor, mal de parte execut co;
lationări de totfdul de lucrări de zidir~ 
şi tntreprlnd totfelul de lucrări tech:
nlee, clădiri etc. -Cu 5timă~ Teodo{ 
Cioban) architect. . J, 

• 
. - Orice parale aMt ca abonamente 
cât şi ca ajutor pentru fondul de re
zistenţa, se vor trimîte strict numai 
administratiei In str. Vicenţlu Babe, 
nr. 6, iar personal se vor preda nu
mai subsemnatului ori persoanelflr lm
puternicite din partea mea, in scris, 
pentru preluarea parale/ore 

Pentru sumele plătite altor persoane 
Administraţia ziarului nu ifJ nici o 
rdspllndere. - D,.. Dio"i$;. BeM4. 
şeful Secţiei FNR. Argţ1. 

Mldic splcÎalist plntrl hali ,i aptrapni d' Icli 

Dr. VIRGIL POPOVICIU 
fost asistent de clinică universi1arA 

Timişoara, circumscr. IV. ("Iosefin") 
Palatul Elite. 

Intr are: S,dul Carol (f. Hunyadi-utl Of. 17 
B-dul Berthelot li. Kossuth~u.) 21 
TBLEfON: 11-32, 

Ore de consultaţii: 10-12 ,1 dela 15-17 

CETITI ŞI RAspAND1TI 

"OOlnţfl POPORUh<UI" 
foaia care luptă din toate 
puterile pentru binele şi ina· 
intarea "eamul,,; nostru 1 

Nu ma; cetiţ; foile ""gureşli. 
Nu mai da fi banul vostru . 
celor ce ni - au hatjoco"it 
ceacur; de-artindul ş; 1u- ' 
cră şi astăzi şi uneltelc· 

impotrivlJ Sfatului Român! /1 

"Prager Presse" informeaza d "Aso
ciaţia micilor fermieri şi agricultorl 
republicani maghiari din Cehoslovacia" 
a hotărât să protesteze contra discur
sului ţinut de Apponyi la Geneva, de
clarând că Apponyi nu posedă legiti
maţia de a lua cuvântul în numele 
populaţi unei maghiare a statelor suc
cesoare şi că declaraţiunile sale nu 
sunt făcute decât in numele clasei 
marilor propridari carCcaută să pro
voace turburAri in statele succesoare 
pentru ca prin aceasta să impiedice 
executarea reformei funciare. 

Clas~le muncitoreşti' maghIare din 
Cehoslovacia, care au trecut împreună 
cu celelalte natiuni asuprite prin toate 
suferintele cauzate de Habsburgi, se 
bucură acum de o egalitate de drep
turi garaotată prin Constituţie. De a
cpea se ridică cu toată energia contra 
discursului d-luf Apponyl. 

• 
Poate aşa gândesc şI multi tiranl 

maghiari din România, dar politica 
maghiară aici n'o fac reprez.entantil 
adevăraţi ai maghiari mei, ci o sumă 
de latifundiari scăpătaţl şi mulţi mea 
de jidani-maghiarl, cari pescuesc in 
tulbure. 
.", '4 J 4 ... 

A apărut Numărul 2 din biblioteca 
"Fasciei Naţionale Române" ; 

"DUREREA NEAMULUI" 
versuri de Il.lstin Ilieşiell. 

Se află de vânzare la autor: Cluj str. 
N. Iorga nr. 2 şi la Redacţia noastră. 

La Vaslui, un cetăţean onorabil, 
bine cunoscut, in vrîsta d·e 60 aDi, a 
fost victima unul atentat mişelesc al . 
jid anilor. 

In seara zilei de 26 August a. c. d. 
Ioan Longhin Neculau, vice-preşedinte 
al L. A, N. C. secţia VasluI, a fost 
pândlt in stradă şi a fost :Iovlt priD 
intuneric, de ,) bandă de jidani, cau .. , 
zându-j răni foarte grave: fără ca să 
fi avut nici un motiv altul, decât că 
d. Longhin-Neculau, este bine CUDOS,"' 

cut ca nationalist. 
D. Longhin Neculau se află ia cur. 

medicală, iar afacerea a fost dată pe 
mâDa parchetului. 

Va să zică: 
După atentatul criminal, de la Cer

năuţi, contra studentului Tudose Po .. 
pescu, care a zăcut in spital, de p~ 
urma rănilor primite, tată acum că Ji
danii au făptuit un alt atentat mişe
lesc, de data aceasta impotriva UDui om, 
bătrân, la care nu j-a provocat nimic. 
, Autorităţile să vadă ce au de făcut 
Iar Jidanii să nu se plfngă, rn· liua 
când toate aceste atentate criminale, 
vor putea să-şi aibă urmările lor: la 
incheierea socotelilor noastre. 

• 
Aşa e in tntreaEd fara. Banul jidtJ

nesc cumpara toiul. Românii sunt asu
priţi de către straini In oropsita lor 
patrie I Cine-; de vind ?J 

Redacţia ,i administraţia gazete. 
n Voinţa Poporului" 8e află tn strada 

Vicenţiu Babe, Numărul G. 

-
SPRIJINIŢI MESERIAŞII ROMÂNI! 
N" uilo/i,' cii pe ldngli mulţii ş; &ogalii sl"ei,,;, tII A,.atl ~1J~sc şi ."'-
ceae di" greu, daI' ci"stit, ,i u,.mdlo';i meseriaş; 1'01114,,;, -:- Sprijiniţi-;!· 
Sprijini"d,,-; pe ei, ~6 .pri;;niţi pe. 1'0; şi ,.4'0110 de prog,.es a neamul"l • 

C °t ro. ori' 

Croi/oria 
, 

, , 

.TINERJMlI ELEGANTE· 
, Ariton & GJodeanu 

Arad, Strada Bucur N~rul 14. 

ŞTEFAN COROIJAN 
crOitOT pentru domnL· 

Arad, Strada t Russu-Şirianu 1. 
Patatu' Sd.ntay. 

lvlCOLAE IOSIF 
croitor 

Arad. Bdul Regina Maria Nr. 12 

eRO/TORIA DIECEZANA 
plegăftşfe haine preoţeşti, reve-

renzi, omate, prapad efc. 
Arad, strada Eminescu Nrul 18 

., 

" Fondat la 191 [" 

GHEORGHE MARIŢA 
c.roitor pentru domni şi uniforme 

ARAD 
Strada 1. C. Brătianu Nrul 13. 

IOSIF REDEŞ 
croitor pentru Domni 

ARAD 
Strada Tribunul Dobra Nrul 13 

GA VRIL BOITOR 
croitor ' 

Ara1, strada 1. Meţianu Nrut 7. 

P. COSTICA ALBULESCU 
Cloitor pentru domni. 

Strada Ioan Russu-Şiriatriil ·Nr. 8 
Arad. 

CROITORIA· DE DAME 
~ ELENA NEGUŞ ŞICLOVAN ~ 

ARAD *' STRADA TURNULUI (~OVARDA) N-RUL 3. 

CONFECTIONEAZĂ: 
COSTUME, PALTOANE, MANTALE TAILLEUR 

ŞI ORICE LUCRU 
IN ACEASTĂ BRESLA, 

PRECUM ŞI UNIFORME PENTRU ELEVE. 

EXECUŢIE~/REPROŞABILA ~ PREŢURJ EXCEPŢIONALE. 
, 

ANUNTURILE numai dela creştini, se primesc la 
Administraţie. J Preţul unui ·em~ pătrat este 2 Lei. -Tiparul Tipografiei Diecezane Arad 1486-
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